KATOWICE, 10.12.2015 R.

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2016
W związku z planowaną realizacją projektu w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszam do udziału
w postępowaniu ofertowym.

ZAMAWIAJĄCY
BIZZTHINK Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23S
40-246 Katowice
NIP 6342818190

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu koncepcyjnym i informatycznym narzędzia
wspomagającego procesy zarządzania organizacją w oparciu o system Balanced Scorecard (Strategicznej Karty
Wyników) - skrót: BSC w ramach projektu o nazwie: „Opracowanie koncepcyjne i informatyczne narzędzia
wspomagającego procesy zarządzania organizacją w oparciu o system zarządzania Balanced Scorecard”.

KOD CPV
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. przygotowanie opisu koncepcyjnego do stworzenia oprogramowania będącego systemem informatycznym
wspomagającym zarządzanie organizacją w oparciu o BSC,
2. operacjonalizacja metodologii BSC i opis funkcjonalności i procesów systemu,
3. przygotowanie modułowego oprogramowania działającego w technologii sieciowej przez ogólnodostępne
przeglądarki internetowe mogące działać zarówno w sieci LAN i WAN z zabezpieczeniami.
Szczegóły techniczne i funkcjonalne oprogramowania stanowią koncepcję indywidualną Zamawiającego i zostaną
udostępnione po podpisaniu klauzuli poufności przez Oferenta stanowiącej załącznik nr 1. Klauzula o zachowaniu
poufności szczegółowo określona w zdaniu 1 powyżej, powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do
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- lub na adres korespondencyjny do siedziby firmy:
BIZZTHINK Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23S
40-246 Katowice

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a podmiotem składającym ofertę, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent musi posiadać potencjał techniczny i osobowy oraz wiedzę do prawidłowej realizacji usługi będącej przedmiotem
niniejszego postępowania ofertowego. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie poprzez oświadczenia
przedkładane przez oferentów, stanowiące element wzoru oferty - załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
120 dni od dnia zakończenia naboru ofert

KRYTERIA OCENY
Cena – 60% ( maks. 60 punktów)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Cena oferty brutto= Cena oferty brutto najniższej /cena oferty brutto badanej x 60 pkt

SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

BIZZTHINK Sp. z o.o.

Podpisane przez upoważnione osoby i przeskanowane na adres:

ul. Porcelanowa 23S

bartlomiej.bugiel@bizzthink.com

40-246 Katowice

OSOBA DO KONTAKTU

ZAŁĄCZNIKI

Bartłomiej Bugiel

1) Wzór zobowiązania do zachowania poufności

bartlomiej.bugiel@bizzthink.com

2) Wzór formularza ofertowego

+48 32 308 77 33
+48 796 775 977
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